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Upadłe stolice

Filip Springer – pisarz, reporter, fotograf wyczulony na 
pustkę, rozpad i przemijanie – od trzech miesięcy peregry-
nuje po byłych stolicach województw. W wyniku reformy 
administracyjnej sprzed 16 lat utraciły coś więcej niż splen-
dor. Reporterska podróż być może da odpowiedź, jak głę-
boka jest ta strata i jak zdegradowane do peryferii stolice 
sobie z nią radzą.

Niczym spadające gwiazdy, wciąż ciągną za sobą ogony 
pomniejszych miejscowości, z którymi tworzą silniej lub 
słabiej sformalizowane aglomeracje. W przypadku Wał-
brzycha ważnym spoiwem staną się Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne – wymuszający współpracę mechanizm, za 
pomocą którego samorządy będą absorbować środki unijne 
do roku 2020. Legnica na utworzenie ZIT-u z sąsiadami 
się nie zdecydowała, ale snuje ciekawe plany budowy Le-
gnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego ze zinte-
growaną siecią połączeń komunikacyjnych sięgających od 
Głogowa po sam Bolesławiec. 
Obie byłe stolice województw, które reforma z 1999 roku 
wyrzuciła na peryferia Wrocławia,  wciąż próbują odgry-
wać rolę lokalnych liderów jako największe skupiska ludno-
ści w swoich regionach. Jednocześnie trudno nie dostrzegać 
ambicji mniejszych ośrodków, takich jak Lubin, Głogów 
czy Świdnica. Impuls do gry o tron dała im ta sama re-
forma administracyjna, która zdegradowała dawne stolice 
województw. 
Świdnica zdołała do dziś zachować nadrzędne wobec wał-
brzyskiego wymiaru sprawiedliwości urzędy: Prokuratu-
rę Okręgową i Sąd Okręgowy. Tu mieści się też siedziba 
diecezji. A upadek wałbrzyskich kopalń węgla na długi 
czas poważnie osłabił zarówno przemysłowy potencjał 
Wałbrzycha, jak i argumenty za jego przywództwem w re-
gionie. Dopiero prezydent Roman Szełemiej wyprowadza 
miasto z klinczu, w którym tkwiło przez kilkanaście lat, 
realizując ambitne projekty w rodzaju Starej Kopalni, bu-
dowy setek nowych mieszkań, aquaparku czy filharmonii. 
W mieście powstaje atrakcyjna oferta przeciwstawiająca się 
niekorzystnym tendencjom demograficznym.
Legniczanie pogardliwie przypominają, że jeszcze w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia na lubińskim rynku pasły 
się kozy. Ale to 74-tysięczny Lubin, a nie Legnica uchodzi 
za serce Miedziowego Zagłębia, gdyż mieści się tu siedziba 
jednej z największych polskich firm, KGHM Polska Miedź 
S.A. W miarę przesuwania się wydobycia rudy na północ 
i modernizacji hut w Głogowie, tylko spadło znaczenie 
Legnicy jako ważnego ośrodka hutniczego. Prezydent Lu-
bina Robert Raczyński sprytnie wykorzystuje sprzyjające 
mu okoliczności. W ostatnich latach Lubin oderwał się od 
mglistego wciąż LGOF-u i samodzielnie – w opozycji do 
legnickich planów - wykreował na nowoczesne, wygodne 
miasto, z darmową komunikacją publiczną i bezpłatnym 
internetem dla wszystkich. Wraz z sukcesem Pawła Kukiza 
zyskuje też na politycznym znaczeniu – w końcu to tutaj 
odbywały się spędy kukizowców i tutaj wykuwa się kształt 
ugrupowania, które po nadchodzących wyborach będzie 
prawdopodobnie jedną z głównych sił w Sejmie. 
Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy projektu Filipa 
Springera i jego podsumowanie, jakim będzie reporterska 
książka o byłych stolicach województw. Bardzo jestem cie-
kaw tej perspektywy przybysza z zewnątrz. Tymczasem po-
lecam śledzenie w internecie bieżących obserwacji repor-
tera i jego lokalnych przewodników. Wystarczy wpisać do 
wyszukiwarki hasło: Miasto Archipelag.

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Miliony na wodociągi i kanalizację
W ciągu najbliższych trzech lat Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje inwe-
stycje na kwotę niemal 13 mln zł. Chodzi m.in. o uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
na terenie byłej jednostki wojskowej, i pod inwestycje przemysłowe w sąsiedztwie ul. Jaworzyńskiej.

Na poniedziałkowej sesji 
radni będą głosowali nad przy-
jęciem "Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych na lata 
2016-2018.   dla Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. Dokument prze-
widuje szereg inwestycji finan-
sowanych ze środków własnych 
spółki, dotacji z Unii Europej-
skiej oraz kredytów i pożyczek. 
W roku 2016 ma to być 3,8 
mln zł, w roku 2017 ponad 4,2 
mln zł a w roku 2018 ponad 4,1 
mln zł.

- Z impetem wchodzimy 
na teren byłej jednostki woj-
skowej, by uaktywnić ten ob-
szar pod budownictwo miesz-
kaniowe - zapowiada prezydent 
Tadeusz Krzakowski. To   dla 
deweloperów jedne z najatrak-
cyjniejszych działek w mie-
ście, sukcesywnie sprzedawane 
przez Agencję Mienia Woj-
skowego. LPWiK zadba o ich 

uzbrojenie w sieć wodociągową 
i kanalizacyjną. Uzbrajane będą 
również tereny pod inwestycje 
przy ul. Jaworzyńskiej.

Modernizowana będzie 
sieć wodociągowa na szeregu 
ulic. Stara i nie dość wydajna 
sieć ogólnospławna będzie roz-
dzielana na dwie osobne: kana-
lizację deszczową i kanalizację 
sanitarną. jak zapowiada prezy-
dent, wszędzie tam, gdzie będą 
prowadzone inwestycje drogo-
we, będzie też wchodzić ekipa 
LPWiK. Spółka chce ponadto  
rozbudowywać swój system 
monitorowania zużycia wody, 
by gospodarować nią oszczęd-
niej i ograniczać ubytki. W 
planach jest modernizacja me-
chanicznej części oczyszczalni 
ścieków. Już trwa budowa su-
szarni, która pozwoli na zago-
spodarowanie osadów zgodne z 
wytycznymi Unii Europejskiej.

Piotr Kanikowski

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Droga S3 zatrzymała odkrywkę
Opublikowana przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Prognoza Oddziaływania na Środowisko 
dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 potwierdza to, o czym wcześniej mówił 
Piotr Borys i inni politycy PO:   budowa drogi ekspresowej S3 nad złożem praktycznie wyklucza po-
wstanie w przyszłości odkrywkowej kopalni węgla brunatnego między Legnicą a Lubinem.

Problemy budzi nie tylko 
przebieg drogi ekspresowej 
S3, lecz również przebudowa 
drogą krajową nr 94 Legnica 
- Prochowice. Obie kolidu-
ją z bogatymi złożami węgla 
brunatnego zalegającymi na 
północ od Legnicy (35 mld 
ton - 17 razy więcej niż w Beł-
chatowie!).

Budowa S3 według obec-

nych projektów oraz prze-
budowa drogi krajowej nr 94 
zagrożą eksploatacji węgla 
brunatnego. Według autorów 
prognozy, uniknięcie kolizji 
nie jest możliwe, gdyż "spowo-
dowałoby konieczność znacz-
nego odsunięcia drogi ekspre-
sowej od Lubina i Legnicy 
- ważnych ośrodków miejskich 
i przemysłowych, które gene-

rują znaczny ruch na tej trasie".
"Takie przeprowadzenie 

trasy stawiałoby pod znakiem 
zapytania uzasadnienie bu-
dowy, gdyż bardzo duży ruch 
pojazdów pozostałby na sta-
rym przebiegu drogi krajowej 
nr 3, która w przypadku eks-
ploatacji węgla brunatnego 
musi być przełożona dla ruchu 
lokalnego" - głosi raport. Jego 

autorzy zwracają uwagę, że 
decyzja o eksploatacji złóż nie 
zapadła, "a sama eksploatacja 
powodowałaby szereg bardzo 
istotnych problemów środowi-
skowych". Z tego powodu nie 
wnioskowano o zmianę loka-
lizacji drogi ekspresowej S3 i 
DK 94.

Piotr Kanikowski

Legnica – Miasto Atrakcyjne dla Biznesu
Podczas zakończonego we Wrocławiu VI Kongresu Regionów Legnicę wyróżniono w rankingu Związ-
ku Powiatów Polskich i rankingu „Forbesa” Miasta Atrakcyjne dla Biznesu.

Związek Powiatów Polskich 
przyznał naszemu miastu hono-
rowy tytuł Dobrego Polskiego 
Samorządu 2014 i jednocześnie 
drugie miejsce w krajowym ran-
kingu Energii Odnawialnej.

W dorocznym rankingu 
miesięcznika gospodarczego 
„Forbes” wśród miast średniej 
wielkości (od 50 do 150 tys. 
mieszkańców), a jest ich w Pol-
sce około 80, Legnica okazała 

się jedynym na Dolnym Śląsku 
miastem z grona najbardziej 
atrakcyjnych dla biznesu.

Organizatorzy rankingu, 
na podstawie danych zebranych 
przez Centralny Ośrodek Infor-
macji Gospodarczej, przy oce-
nie inwestycyjnej atrakcyjności 
miast brali pod uwagę przyrost 
firm w przeliczeniu na tysiąc 
mieszkańców, ilości nowych 
spółek, upadłości i likwidacji. 

Wśród miast średniej wielkości 
Legnica znalazła się na 15 po-
zycji. W czołówce są: Zielona 
Góra, Opole i Przemyśl. Le-
gnica wyprzedziła na liście naj-
lepszych Legionowo, Dąbrowę 
Górniczą, Będzin i Rybnik.

Pierwsze miejsce w kraju 
w kategorii powyżej 300 tys. 
mieszkańców zajęła Warszawa, 
w grupie od 150 do 300 tys. – 
Rzeszów, w przedziale od 50 

do 150 tys. – Zielona Góra, 
natomiast wśród najmniejszych 
ośrodków (do 50 tys.) – Lesz-
nowola w woj. mazowieckim.

Jak pisze „Forbes”, ranking 
skłania do refleksji na temat 
tworzenia przyjaznej atmosfery 
dla biznesu, umiejętności samo-
rządowców, łączenia biznesu z 
nauką i skuteczności wykorzy-
stywania atutów miast.
Źródło: Urząd Miejski w Legnicy
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Centrum Medyczne 
w Legnicy 
Sp. z o.o.

ul. J. Libana 7
59-220 Legnica

rejestracja              tel.  76/ 72338 20
                                tel.  76/ 72338 21
sekretariat             tel. 76/ 72338 22
medycyna pracy   tel.  76/ 72338 34
fax                                 76/ 72338 37

czynna od 7.30 do 18.00

poczta@centrum-medyczne.legnica.pl

www.centrum-medyczne.legnica.pl

Poradnie 
podstawowa opieka zdrowotna, pediatria
alergologiczna, otolaryngologiczna
chirurgia urazowo-ortopedyczna,
ginekologiczno-położnicza, neurologiczna 
okulistyczna, dermatologiczna, urologiczna

Badania
badania laboratoryjne
testy alergologiczne
USG tarczycy, piersi, jamy brzusznej, ślinianek, jąder
USG ginekologiczne, położnicze, dołu podkolano-
wego, gruczołu krokowego
USG układu tętniczego i żylnego  kończyn dolnych, 
USG aorty brzusznej, tętnic biodrowych i dogłowo-
wych

EKG, 
Holter RR, 
komputerowe badanie wzroku i pola widzenia
spirometria, audiometria, cytologia, kolposkopia, 
tympanometria
szczepienia ochronne

Rehabilitacja

Medycyna pracy
badania kierowców, uczniów i studentów, 
badania dla zakładów pracy.

aBonaMenty PRywatnyCh fiRM uBez-
PieCzeniowyCh
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 11.08.2015 r. odbędzie się przetarg ustny nie-

ograniczony na sprzedaż   
lokalu mieszkalnego  położonego  w Legnicy 

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 11.08.2015r. o godz.12.30  

w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami  - Wiesław Szczygieł-tel. 7672-12-301, pokój 

315 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Wrocławska 
60, 
KW LE1L/00042943/4
Budynek 5- kondy-
gnacyjny, podpiwni-
czony, składa się z 10 
lokali mieszkalnych, teren 
uzbrojony w sieć gazową, 
telefoniczną,wod-kan.,e-
nergetyczną

Działka nr 252/2 o pow. 
204  m²
Obręb Kartuzy, lokal 
mieszkalny nr 9, położony 
na IV piętrze, pow. 28,25 
m2 i 3,00 m2

1 pokój, 
kuchnia, wc 
na półpiętrze, 
piwnica nr 8

38.500,00 zł

(2.500,00 zł)

4.000,00 zł

Fenomenalne dłonie zdrowia
- W to aż uwierzyć 

trudno. Żona miała być wa-
rzywem do końca życia, a 
chodzi i rozmawia – mówi 
pan Karol Paryszyn z Wro-
cławia, A jego żona, choć z 
trudem, i powoli dodaje: - 
To prawda, pan Darek dał 
mi drugie życie.

Danuta Paryszyn trzy 
lata temu miała ciężki udar 
mózgu. Leżała po nim spa-
raliżowana, nie mówiła, ro-
biła do pampersa. Rehabili-
tacji przyniosła niewielkie 
efekty. Półtora roku temu 
mąż przywiózł ją do wał-
brzyskiego uzdrowiciela: 
- Upewniałem się, czy jest 
winda, bo przecież po scho-
dach bym Danusi na wózku 
nie wytaszczył. 

Pierwsze efekty poja-
wiły się po czterech wizy-
tach. Pani Danuta zaczęła 
ruszać sparaliżowaną ręką. 
Po dwunastu wizytach po-
wiedziała kilka sensow-
nych i zrozumiałych słów. 
Dziś chodzi o lasce, sama 
przyrządza posiłki, dość 
wyraźnie mówi.  I cieszy 
się życiem, spotkaniami z 
dziećmi, wnukami. – Dwa 
lala temu mogłam tylko, 
leżąc bez słowa, wzrokiem 

za nimi wodzić – opowia-
da, choć przychodzi jej to 
dość ciężko. Ale wierzy, że 
dzięki uzdrowicielowi wróci 
zupełnie do formy. On sam 
jest ostrożny, podkreśla, 
żeby nie zaniedbać rehabi-
litacji. Że energoterapia ją 
wspomaga a nie zastępuje. 
Dodaje też, że nie zawsze 
są takie efekty, jak u pani 
Danuty. 

Je mąż jednak prote-
stuje. – Przecież nie trafi-
łem do niego przypadkiem. 
Siostrzenica miała guza w 
piersi i pod wpływem pana 
Darka zniknął. Koleżankę 
żony bolały jak diabli kola-
na i biodra. Niemal się nie 
ruszała. A po kilku wizy-
tach u pana Darka chodzi. 
A znajomy miał nie gojącą 
się ranę na ręce. Przez rok. 
Pod dotykiem pana Darka 
zagoiła się w miesiąc. Jego 
dotyk ludzi uzdrawia. Po 
prostu. Nie wiem, jak on to 
robi, ale wiem, że robi.

Rzeczywiście, w pocze-
kalni wałbrzyskiego uzdro-
wiciela można spotkać set-
ki ludzi, którym pomógł. 
Mama małego Szymona 
opowiada, że chłopiec miał 
alergię na niemal wszystko, 

a po trzech wizytach może 
bawić się z psem, jeść rze-
czy po których jeszcze pół 
roku temu się dusił. Domi-
nika Marciniak ze Świdni-
cy  też miała guza piersi. Po 
czterech wizytach zmalał o 
połowę, po pięciu kolejnych 
znikł zupełnie. A panią 
Wandę Kocjan z Wałbrzy-
cha stale bolał brzuch. – I to 
strasznie. Robiłam wszyst-
kie badania, wykazywały, że 
nic mi nie jest. A ja wyłam 
z bólu. Po każdej kolejnej 
wizycie u pana Darka czu-
łam, jak ból maleje. Dziś, 
po ośmiu wizytach, nie 
odczuwam go prawie wca-

le – opowiada z radością w 
oczach. Dodaje, że miała też 
bóle stawów i nerwowy tik. 
Wszystko to minęło pod 
dotykiem uzdrowiciela.

- To fenomen. I pewnie 
dlatego, gdy inni uzdrowi-
ciele mówią, żeby nie cho-
dzić do lekarzy, pan Darek 
przeciwnie. Namawia, żeby 
koniecznie iść na badania. 
One pokażą, na ile stan się 
poprawił. Ja nie potrzebo-
wałam. Ale sąsiadka mia-
ła cukrzycę i nadciśnienie. 
Mówi, że prawie po każdej 
wizycie było widać popra-
wę.

(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Legnicy, ul. Ściegiennego 1. Rejestracja tylko telefo-
niczna, nr 881 488 989

Gabinet kosmetyczny Nicole serdecznie za-
prasza  wszystkie Panie i Panów codziennie w 
godz. 9-18 i w soboty w godz. 9-14.30. Telefon 
602-467-604 oraz 76 852 47 43 

Wiosenna promocja 
NICOLE

Gabinet kosmetyczny Ni-
cole od 20 lat współpracuje z 
tą renomowaną na światowym 
rynku kosmetycznym firmą 
Thalgo. Surowce do produkcji 
tych kosmetyków występują 
głównie w morzu bogatym 
w jod - pierwiastek prawie 
niewystępujący na Dolnym 
Śląsku. Stąd problemy miesz-
kańców naszego regionu z 
chorobami tarczycy. Naturalny 
jod będący składnikiem kre-
mów Thalgo w pewnym sensie 
uzupełnia niedobory tego pier-
wiastka - przez przenikanie 
skórno-naskórkowe.  Proszę 
zatem o zapoznanie się z ofertą 
naszego Gabinetu - być może 
znajdą Państwo dla siebie coś 
atrakcyjnego. Proponujemy:
•	 henna rzęs i brwi;
•	 zagęszczanie rzęs metodą 

1:1;
•	 makijaż okolicznościowy 

(w tym sesje z wizażystką);
•	 zamykanie naczynek; 
•	 usuwanie włókniaków;
•	 pielęgnację twarz szyi i 

dekoltu z wykorzysta-
niem najnowszej apa-
ratury kosmetycznej 
(ultradżwięki, kawitacja,  
         mikrodermabrazja, 
mezoterapia);

•	 klasyczne zabiegi oczysz-
czania twarzy, pleców; 

•	 zabiegi złuszczania naskór-
ka kwasami, biopilingiem;

•	 pojędrnianie i zagęszczanie 
skóry (mikroigłowa mezo-
terapia frakcyjna, mezote-
rapia igłowa);

•	 zabiegi poprawiające gę-
stość włosów na głowie 
(mezoterapia);

•	 zabiegi na ciało (masaż 
klasyczny);

•	 masaż relaksacyjny (kamie-
niami bazaltowymi, bańką 
chińską);

•	 zabiegi detoksykujące (aro-
materapia);

•	 refleksologia stóp - depila-
cja ciekłym woskiem

•	 depilacja twardym wo-
skiem (bikini,twarz ,pa-
chy);

•	 manicure klasyczny-ma-
nicure hybrydowy, franch 
manicure;

•	 żel ,akryl,zdobnictwo-spa 
dłoni i stóp-pedicure kla-
syczny;

•	 przebijanie uszu dzieciom;
•	 body piercing,
•	 porady kosmetyczne.

Polecamy szaroki wy-
bór kolczyków. Serdecznie 
zapraszamy-gwarantuje-
my wysoką jakość usług 
popartą 25 letnią tradycją.  
Teresa Rogińska-Szeliga - po-
lecam.
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AGEM: Mamy to, co najlepsze
Legnicki AGEM oferuje do sprzedaży i montażu szeroki wybór okien, drzwi, bram garażowych i przemysłowych, parapetów, rolet, roletek, ża-
luzji, markiz, moskitier czy nawiewników okiennych. Autoryzowanej ekipie możesz również powierzyć podłączenie instalacji CO lub gazowych 
podgrzewaczy wody.

Jesteśmy rodzinną firmą 
powstałą w 2002 r. W naszej 
ofercie sprzedaży i monta-
żu znajdują się towary tylko 
najlepszych, renomowanych 
producentów. 

Naszą dewizą jest zado-
wolenie Klienta, w pełnym 
stopniu. W efekcie tych dzia-
łań, raz obsłużeni przez nas 
klienci wracają, zamawiając 
kolejną usługę budowlaną 
lub przyprowadzają swoje 
rodziny i znajomych.

Ponad 12-letnie do-
świadczenie, zatrudnienie 
kadry inżynierskiej, udział 
w szkoleniach z branży bu-
dowlanej umożliwia nam 
zapewnienie profesjonalnej i 
kompleksowej obsługi – do-
radztwa i montażu.

 
Poznaliśm szczegóło-

wo wiele produktów z na-
szej dziedziny, wybraliśmy z 
nich wyłącznie sprawdzone 
produkty renomowanych 
liderów. Od początku mon-
tażami zajmują się te same 

ekipy rodzinne, które zapra-
cowały na uznanie klientów. 
Z naszego profesjonalizmu i 
solidności skorzystało wielu 
klientów indywidualnych, 
podmiotów gospodarczych 
oraz instytucji państwowych. 
Po raz jedenasty, w wyniku 
przetargu wybrano naszą 
ofertę na całoroczną dostawę 
i montaż okien z PCV na za-
sobach Legnickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Początko-
wo nasze biuro znajdowało 
się w biurowcu Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

 
W 2009 r. zakupiliśmy 

zdewastowane budynki w 
Legnicy przy ul. Ziemowi-
ta 5. Kapitalny remont pro-
wadziliśmy pod nadzorem 
Konserwatora Zabytków i 
tutaj obecnie znajduje się 
nasza siedziba: biura i ma-
gazyny. W biurach znajdują 
się ekspozycje oferowanych 
przez nas produktów, przede 
wszystkim salon okien i 
drzwi na profilu VEKA i 
Bruegmann z Fabryki Okien 
DAKO – również firmy 

rodzinnej, której jesteśmy 
partnerem handlowym. Je-
steśmy również punktem 
sprzedaży produktów VE-
LUX i FAKRO. W ostatnim 
czasie poszerzyliśmy ofertę 
o okna SCHUCCO z firmy 
Jezierski Markowe Okna. 
Dla klientów szukających 
tańszych produktów – pro-
ponujemy bezkonkurencyjne 
cenowo okna z firmy AdamS 
i Dobroplast.

Szeroki wybór drzwi, 
bram garażowych i prze-
mysłowych, parapetów, ro-
let, roletek, żaluzji, markiz, 
moskitier., nawiewników 
okiennych. W naszych ma-
gazynach i w warsztacie za-
montowaliśmy bramy, dzięki 
czemu możemy zaprezen-
tować sposób ich montażu i 
działania.

Na życzenie klientów 
oczekujących komplekso-
wej obsługi, powiększyli-
śmy asortyment o sprzedaż 
i montaż instalacji CO oraz 
gazowych podgrzewaczy 

wody – Junkersów (autory-
zowana ekipa montażowa).

 
Zasięgiem działania 

obejmujemy województwo 
dolnośląskie, a przy więk-
szych zamówieniach teren 

całego kraju oraz zagranicę. 
Klientom z Niemiec ofe-
rujemy usługi świadczone 
bezpośrednio przez naszych 
pracowników lub przez 
partnerów handlowych fir-
my AGEM w Niemczech. 

Dla wielu klientów dużym 
ułatwieniem jest możliwość 
zakupu towarów lub usług 
dzięki kredytom ratalnym. 
Współpracujemy z bankiem 
Credit Agricole i Getin 
Bank.
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Wąska kuchnia: pomysłowe aranżacje wąskiego wnętrza
Małe wnętrza – mały kłopot, duże wnętrza – duży kłopot? O ile taka zależność sprawdza się ponoć w przypadku naszych latorośli, z pewnością nie znaj-
duje ona odzwierciedlenia w aranżacji wnętrz. Małe i wąskie wnętrza są nie lada wyzwaniem aranżacyjnym, a niewielki metraż często przekłada się na 
dużą niedogodność. Czy wobec tego wąska kuchnia może być wnętrzem wielkiego stylu i wyjątkowej funkcjonalności? Jak najbardziej!

Wąska kuchnia otwarta czy 
zamknięta?

Wąska kuchnia, choć wyda-
je się niewdzięczną przestrzenią 
aranżacyjną, bardzo często zaska-
kuje urokiemi funkcjonalnością. 
Aranżacja wąskiej kuchni powin-
na przede wszystkim optycznie 
powiększać wnętrze i sprawiać 
wrażenie przestronności, a przy 
tym pozostawać wnętrzem ide-
alnie spełniającym swoje funkcje. 
Pierwszym, sprawdzonym pomy-
słem na funkcjonalną aranżację 
wąskiej kuchni będzie otwarcie 
jej na jadalnię bądź salon. Zatarcie 
wyraźnej granicy pomiędzy sąsia-
dującym z nią pomieszczeniem, to 
najbardziej oczywisty sposób jej 
powiększenia – nie tylko optycz-
nego. Najczęściej, w roli granicy 
wnętrz występuje niewielki barek 
bądź wyspa kuchenna. Czasem 
jednak chociażby ze względów 
technicznych, takie połączenie 
przestrzeni nie jest możliwe. Jeśli 
jesteś zwolennikiem odizolowa-
nia wnętrza kuchennego od części 
dziennej mieszkania i uważasz, że 
robocza część powinna pozosta-
wać w ukryciu, także zrezygnuj 
z  połączenia kuchni z salonem. 
Sposobów na aranżacje wąskiej 

kuchni jest więcej...
Wąska kuchnia: biały mini-

malizm
Rezygnując z otwarcia małej 

kuchni na salon, kolejną rzeczą 
jaka nasuwa się na myśl w pierw-
szej kolejności, będzie oczywiście 
aranżacja skąpana w jasnych kolo-
rach. Biała kuchnia to już klasyka. 
Kolor biały optycznie powięk-
sza małe wnętrze, wypełniając je 
światłem. Efekt pogłębią elemen-
ty ze szkła czy stali. Z uwagi na to, 
kuchenna zabudowa sięgająca od 
podłogi po sam sufit – wbrew po-
wszechnemu przekonaniu – nie 
będzie zbyt inwazyjna i nie przy-
tłoczy wnętrza, jeśli postawimy 
właśnie na białe fronty. Dobrym 
rozwiązaniem będą także gładkie, 
lśniące fronty kuchennej zabudo-
wy, które odbijając światło spra-
wią, że wnętrze wyda się bardziej 
przestronne niż jest w rzeczywi-
stości. Jeśli zdecydujemy się zaś na 
ciemne kolory w wąskim wnętrzu 
– co w szczególnych przypadkach 
jest dopuszczalne – postawmy 
jednak na zabudowę o ażurowej, 
otwartej strukturze. Otwarte szaf-
ki bądź szklane drzwiczki nada-
dzą całości wrażenia lekkości.

Źródło:  urządzamy.pl
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Prezydent Miasta Legnicy
Ogłasza, że 11.08. 2015 r. odbędzie się przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż   
lokalu mieszkalnego  położonego  w Legnicy 

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 11.08.2015r. o godz. 13.00 

w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój  318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami  - Barbara Kunicka - Repelowska-tel. 7672-

12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 
7672-12-310. 

Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  Pl. Wolności 5, 
KW LE1L/00042241/
Budynek  mieszkalny 
5- kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan.,energetyczną

Działka nr 1072 o pow. 
331  m²
Obręb Fabryczna, lokal 
mieszkalny nr 9 położony 
na IV piętrze, pow. 74,90 
m2  i 14,60m2

2 pokoje, 
2 przedpokoje, 
kuchnia łazienka 
z wc, pom. 
gospodarcze,
 wc na klatce 
schodowej, 
piwnica nr 4

131.000,00 zł

(13.600,00 zł)

13.000,00 zł

Legnica, ul.Gliwicka 19-21

e-mail: przedszkole@hobbit-akademia.pl; http://www.hobbit-akademia.pl
Kontakt z właścicielem : 601 580 698; Kontakt z dyrektorem : 697 661 252

Piknik Rodzinny Hobbita
Dobrą tradycją legnickiego Przedszkola Niepublicznego Hobbit, okazją do wzajemnego po-
znania się i integracji są doroczne Pikniki Rodzinne. Właśnie odbył się kolejny, podczas 
którego dzieci z radością pokazywały, czego nauczyły się w placówce.

Śpiewały piosenki, przy-
grywając sobie na koloro-
wych dzwonkach. Również 
na śpiewająco zapewniały po 
angielsku, że lubią lody, ale 
nie brokułowe i pizzę, choć 
niekoniecznie z popcornem. 
Inną piosenką dowiodły, że 
orientują się w skompliko-
wanej materii rodzinnych 
koligacji - wiedzą doskonale, 
kto to kuzyn, kto zięć a kto 
szwagier. I cenią sobie przy-
jaźń. „Podajmy sobie ręce, 
przez burzę i przez tęczę” - 
nawoływały. Pochwaliły się 
przećwiczonym na zajęciach 

kółka tanecznego efektow-
nym układem baletowym z 
chustami i szarfami. Razem z 
instruktorem Miedzi Legni-
ca dały próbkę pomysłowych 
zajęć sportowych, w których 
piłki udawały jaja dinozaurów 
a one same - prehistoryczne 
gady opiekujące się niesfor-
nym, niewyklutym jeszcze 
potomstwem. Tego dnia roz-
strzygnięto również konkurs 
plastyczny „Moja rodzina i 
ja”. Wiele radości sprawiły 
dzieciom nagrody rzeczowe 
od sponsora. 

Piknik Rodzinny odbył 

się już po raz czwarty. Dyrek-
tor Renata Bochnak książka-
mi podziękowała rodzicom, 
którzy w minionym roku 
szczególnie angażowali się w 
działalność placówki. Otrzy-
mali tytuły Przyjaciel Przed-
szkola. Na dzieci czekały lody, 
ufundowane przez jednego z 
tatusiów, oraz atrakcyjne za-
bawy, podczas których można 
było dodatkowo wygrywać 
zabawki i słodycze. Przygo-
towano również poczęstunek 
z rusztu i rodzinną biesiadę 
w sąsiadującym z Hobbitem 
Grillowisku. 
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,72 zł 47 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Moja Bajka dla dzieci i dorosłych
Ciepła atmosfera, która panuje w Przedszkolu Niepublicznym Moja Bajka, sprawia, że dzieci czują się tu jak 
w rodzinie. Z radością przychodzą na zajęcia, bo wiedzą, że codziennie czeka ich nowa przygoda - i żalem 
wracają do domów. Okazuje się, że dokładnie tak samo czują rodzice – to stała się także ich Bajka.

Rodzice starszaków, którzy po 
wakacjach pójdą do szkoły, już teraz 
mówią, że nie wyobrażają sobie roz-
stania z Moją Bajką. - To miłe. Ta-
kie słowa nadają sens naszej ciężkiej 
pracy – cieszy się dyrektor Barbara 
Mazurkiewicz, nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego z trzydziesto-
letnim stażem, ósmy rok związana 
zawodowo z przedszkolem przy 
Oświęcimskiej. 

Na pożegnanie, przedszkole 
zorganizowało starszakom wyjazd 
do Osady Danieli w Zamienicach, 
ekologicznego gospodarstwa, w 

którym mogły podziwiać te piękne 
zwierzęta. Czasu nie można zatrzy-
mać, ale można zadbać, by dzieci 
długo miały co wspominać.  

Moja Bajka to miejsce ciepłe, 
rodzinne, szczęśliwe, z zaangażowa-
ną, pełną fantastycznych pomysłów 
kadrą i idealnymi warunkami do 
zabawy, rozwoju oraz nauki dla ma-
luchów. Przedszkole jest – nomen 
omen - bajkowo położone, w cen-
trum miasta, zaledwie 100 metrów 
od legnickiego parku, otoczone wła-
snym ogrodem. Dzieci czują się w 
nim swobodnie, jak w drugim domu. 

Nie są anonimowe – każde dostaje 
tyle uwagi, ile potrzebuje.

W ofercie placówki są m.in. 
nauka języka angielskiego, zajęcia 
karate, tenis, rytmika i taniec, warsz-
taty plastyczne, kółko teatralne. 
Przedszkole współpracuje z logope-
dą i psychologiem. Obaj w razie po-
trzeby służą poradą i nauczycielom, 
i rodzicom.   

Moja Bajka ma swój własny 
patent na wychowanie szczęśli-
wych, twórczych dzieci. Ucieka 
od komercji, sztucznych zabawek, 
sztywnych strojów, bo chce uwolnić 

w maluchach kreatywność i fanta-
zję. Wystrzega się nudy i schema-
tów. Dba o to, żeby nie siedzieć w 
miejscu, lecz ciągle szukać nowych 
przygód: w muzeum, galerii, te-
atrze, bibliotece, na licznych wy-
cieczkach po Dolnym Śląsku czy 
spacerach po legnickim parku. „Ba-
wimy się, uczymy i poznajemy, tak, 
by spędzony tu czas był nie tylko 
niezbędnym przygotowaniem do 
szkoły, ale i wielką, niezapomnianą 
przygodą - deklaruje na swej stro-
nie internetowej Moja Bajka.  

Przedszkole Niepubliczne „Moja Bajka” 
ul. Oświęcimska 20 (przy parku)
telefon: 793 241 162;  e-mail: mojabajka.legnica@gmail.comR
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KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek o godz. 
18:00 bilety na wybrane polskie fil-
my w naszych kinach będą koszto-
wały tylko 10 złotych.
Kultura Dostępna to projekt, który 
pozwoli, aby szerokie grono odbior-
ców mogło zapoznać się z polską 
sztuką filmową. Jednocześnie zni-
welowana zostanie jedna z głów-
nych barier w dostępie do kina, jaką 
jest wysoka cena biletów.
WARSAW BY NIGHT
Obyczajowy, komedia, Czas trwa-
nia: 126 min., Od lat: 15, Produkcja: 
Polska [2015]
Oto cztery kobiety, które mają 
własne zdanie na temat miłości 
i związków z mężczyznami. Iga 
(Iza Kuna), mężatka, która żyje w 
udanym związku z artystą (Leszek 
Lichota), wciąż głodna jest inten-
sywnych doznań. Poszukiwania 
doprowadzą ją do spotkania ze 
skrajnie różnymi odcieniami miłości, 
których doświadczają współczesna 
femme fatale (Joanna Kulig) oraz 
kobieta zdradzana (Agata Kulesza). 
Radykalnej odmiany potrzebuje też 
atrakcyjna trzydziestolatka Maja 
(Roma Gąsiorowska). Szuka męż-
czyzny, który wywróci jej świat do 
góry nogami. Taką miłość odnalazła 
być może Renata (Marta Mazurek), 
poznająca miasto u boku Konrada 
(Józef Pawłowski). Wszystkim bo-
haterkom towarzyszy kipiąca emo-
cjami, nastrojowa Warszawa, która 
w jedną noc może zmienić całe ich 
życie. 
GODZ. 18:00*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
02.06.2015r.
PREMIERY:
MINIONKI / dubbing
Komedia, Animacja, Familijny, 
Czas trwania: 91 min., Od lat: b.o., 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
26.06.2015 (Polska)
Film zabierze nas w przeszłość, 
dzięki czemu poznamy historię Mi-
nionków – od zarania dziejów do 
czasu, gdy w ich życiu pojawił się 
Gru. Minionki zawsze potrzebowa-
ły złego przywódcy, służyły już T. 
Rexowi, Czyngis-chanowi, Napole-
onowi, a nawet hrabiemu Drakuli, 
tyle tylko, że… wszystkich ich przy-
padkowo zgładziły. Teraz, kiedy nie 
mają komu służyć, są pogrążone 
w rozpaczy. Minionki Kevin, Bob i 
Stuart desperacko poszukując zła, 
przemierzają cały świat. Po dro-
dze detronizują królową Elżbietę II i 

wplątują się w najdziwniejsze przy-
gody. Na Florydzie, podczas tajem-
nej konwencji złoczyńców poznają 
Scarlett O’Haracz, pierwszy w hi-
storii tak czarny kobiecy charakter. 
W niej cała nadzieja.
GODZ. : 9:30, 11:00*, 11:30, 13:00*, 
13:30, 15:30, 17:30, 18:00*,19:30
* Seans nie odbędzie się 1 i 
2.07.2015
3D MINIONKI/ dubbing
Komedia, Animacja, Familijny, 
Czas trwania: 91 min., Od lat: b.o., 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
26.06.2015 (Polska)
GODZ. : 10:15*, 10:30**,12:15*, 
12:30**, 14:15*, 14:30**, 16:15*, 
16:30**, 18:30, 20:30
* Seans nie odbędzie się 1 i 
2.07.2015
** Seans odbędzie się 1 i 2.07.2015
W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI / dub-
bing
 Komedia, Animacja, Czas trwania: 
101 min., Od lat: b.o., Produkcja: 
USA [2015], Premiera: 01.07.2015 
(Polska)
Kiedy Riley wraz z rodzicami opusz-
cza rodzinne strony i przenosi się do 
San Francisco, usiłuje dostosować 
się do nowej sytuacji. Jak każdym z 
nas, bohaterką kierują emocje: Ra-
dość, Strach, Gniew, Odraza i Smu-
tek. Dorastanie bywa trudne, także 
dla Riley. Chociaż Radość robi 
wszystko, by utrzymać pozytywną 
atmosferę, dziewczynce nie jest ła-
two odnaleźć się w nowym mieście, 
domu i szkole…
GODZ.: 13:30*, 17:00**, 18:00***
*Seans odbędzie się 1 i 2.07.2015  
**Seans odbędzie się 02.2015
***Seans odbędzie się 01.07.2015
3D     W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI 
/ dubbing
 Komedia, Animacja, Czas trwania: 
101 min., Od lat: b.o., Produkcja: 
USA [2015], Premiera: 01.07.2015 
(Polska)
GODZ. : 11:15*, 15:45*
*Seans odbędzie się 1 i 2.07.2015
TERMINATOR: GEISYS - napisy
Science-Fiction, Akcja, Thriller, 
Czas trwania: 150 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA, Premiera: 
01.07.2015
Niedaleka przyszłość. W roku 2029 
John Connor stoi na czele podzie-
mia, walcząc z zagrażającymi ludz-
kości cyborgami. W tej nierównej 
walce musi zmierzyć się z siłami 
przeszłości i… przyszłości. Aby za-
pewnić sobie życie, wysyła w prze-
szłość zaufanego porucznika Kyle’a 

Reese’a, który musi uratować matkę 
Connora przed śmiercią. Ale to, cze-
go się dowiaduje, zmienia wszystko. 
Oprócz Ziemi A i Ziemi B istnieje 
jeszcze jedno uniwersum – C, które 
ma stać się miejscem dla ludzkości. 
Tymczasem SkyNet szykuje się do 
najpotężniejszej wojny w dziejach. 
Wojny, której celem jest zgładzenie 
gatunku ludzkiego.
GODZ. : 16:15*
*Seans odbędzie się 1 i 2.07.2015
3D TERMINATOR: GEISYS - napisy
Science-Fiction, Akcja, Thriller, 
Czas trwania: 150 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA, Premiera: 
01.07.2015
Niedaleka przyszłość. W roku 2029 
John Connor stoi na czele podzie-
mia, walcząc z zagrażającymi ludz-
kości cyborgami. W tej nierównej 
walce musi zmierzyć się z siłami 
przeszłości i… przyszłości. Aby za-
pewnić sobie życie, wysyła w prze-
szłość zaufanego porucznika Kyle’a 
Reese’a, który musi uratować matkę 
Connora przed śmiercią. Ale to, cze-
go się dowiaduje, zmienia wszystko. 
Oprócz Ziemi A i Ziemi B istnieje 
jeszcze jedno uniwersum – C, które 

ma stać się miejscem dla ludzkości. 
Tymczasem SkyNet szykuje się do 
najpotężniejszej wojny w dziejach. 
Wojny, której celem jest zgładzenie 
gatunku ludzkiego.
GODZ. : 11:00*, 20:15*
*Seans odbędzie się 1 i 2.07.2015
TYTUŁY TYGODNIA
DZIEWCZYNA WARTA GRZECHU 
/ napisy
Komedia, Czas trwania: 94 min., Od 
lat: 15, Produkcja: USA [2014]
GODZ. : 12:45**,15:00*, 17:00***, 
17:15*, 20:00*, 21:30**
*Seans odbędzie się 26, 27, 28, 29, 
30.06.2015
**Seans odbędzie się 01 i 02.07.2015
***Seans odbędzie się 01.07.2015
EKIPA / napisy
Komedia, Czas trwania: 104 min., 
Od lat: 15, Produkcja: USA [2015]
GODZ. :  12:45*, 14:45**, 19:15, 
21:30*, 19:15
*Seans odbędzie się 26, 27, 28, 29, 
30.06.2015
**Seans odbędzie się 01 i 02.07.2015
NAZNACZONY: ROZDZIAŁ 3 / na-
pisy
Horror, Czas trwania: 97 min., Od 
lat: 15, Produkcja: USA [2015]

GODZ. :  10:30*, 14:00**,14:45*, 
19:00, 21:30
*Seans odbędzie się 26, 27, 28, 29, 
30.06.2015
**Seans odbędzie się 01 i 02.07.2015
AGENTKA – napisy
Akcja, Komedia Od lat: 15, Produk-
cja: USA [2015]
GODZ. : 21:00
SAN ANDREAS – napisy
Thriller, Dramat, Akcja,  Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2015]
GODZ.: 15:15*
*Seans odbędzie się 26, 27, 28, 29, 
30.06.2015
KRAINA JUTRA / dubbing
Science-Fiction, Czas trwania: 130 
min., Od lat: 8, Produkcja: USA 
[2015], Premiera: 29.05.2015 (Pol-
ska)
GODZ. : 10:00
RECHOTEK / dubbing
Komedia, Animacja, Czas trwania: 
85 min., Od lat: b.o., Produkcja: 
USA/Malezja
GODZ. : 12:45*, 17:00*
*Seans odbędzie się 26, 27, 28, 29, 
30.06.2015

Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 
Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line: www.helios.pl

   od 26.06.2015 do 02.07.2015 Cennik 
biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
22 zł, (pt. – nd., święta) 24 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt. – nd., święta) 20 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł
Tani wtorek Ulgowy – 15 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
15 zł
Seanse do godziny 13.30 – 
(pon. - pt.) – 15 zł (nie obo-
wiązuje na seanse 3D oraz w 
Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
25 zł, (pt. – nd., święta) 27 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt – nd., święta) 23 zł
Do wszystkich biletów na fil-
my 3D doliczana jest dopłata 
w wysokości 3 zł. Jest to do-
płata związana z użytkowa-
niem okularów 3D, niezbęd-
nych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. 
Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazo-
wego użytku. Prosimy o ich 
zwrot obsłudze kina po se-
ansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „Ekipa” w Legni-
cy – do wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli 
chcesz ją wygrać, wyślij maila na adres 
konkursy@24legnica.pl w treści podając 
imię i nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.
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Chcesz nadać ogłoszenie?
Przyjdź, dzwoń lub napisz:

Biuro reklam i ogłoszeń

 

 59-220 Legnica, 
ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,

tel. 76 850 79 21, 
reklama@24legnica.pl,
reklama@24lubin.pl

 

KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 
reklamowych – SOLIDNIE 
i TANIO – docieramy na cały 
Dolny Śląsk, 
tel. 606 715 214

OGŁOSZENIE
USŁUGI:

Kupię mały ekonomiczny 
samochód, 
tel. 786 114 757

MOTORYZACJA:
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SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

L e g n i c a  -  L u b i n

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.08.2015 r. odbędzie się 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  

położonego  w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 3

Lokal i grunt  przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 14.08.2015r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8 pokój 201.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska-tel. 7672-12-302, pokój 312 III p. oraz 

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Wojska 
Polskiego 3 , 
KW LE1L/00089152/3
Budynek mieszkalny 
5 – kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan.,energetyczną,

Działka nr 1424 o pow. 
527 m²
Obręb Tarninów, lokal 
mieszkalny nr 1 położony 
na parterze, pow. 177,20 
m2 i 30,90  m2

4 pokoje, 2 kuch-
nie, łazienka
z wc, łazienka, 
wc,
 2 przedpokoje,  
piwnica nr 0/
 i 0/1 A

292.000,00 zł

(45.900,00 zł)

29.000,00 zł

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

Weekend w SPA Złotoryja
- Płacę 100 złotych i mam dwa dni w SPA a na dodatek masę zabawy – tłumaczył utytłany mułem z kanału chłopak na mecie Biegu Szlakiem Wygasłych Wul-
kanów. Być może to najlepsze wyjaśnienie fenomenu złotoryjskiej imprezy, która znów zgromadziła na starcie ponad pół tysiąca ludzi z Polski i zagranicy.

Około 20 skapitulowało wobec prze-
szkód, które okazały się dla nich nie do pokonania. 

Ale 518 osób dotarło na metę. Niektórzy ponad trzy i pół 
godziny zmagali się z własną słabością ale do końca nie zeszli z trasy. 

Zasłużyli na medal tak samo jak Grzegorz Szechla z Ustronia czy Jacek 
Solibski z Jeleniej Góry, którym na dobiegnięcie do mety wystarczyła godzina, 

23 minuty i parę sekund. Po raz szósty najszybszą z pań była złotoryjanka Anna 
Ficner. Niektórzy przybiegali bez buta, który utknął w mule i nie dał się już wyciągnąć, 

z oderwanymi podeszwami lub z drobnymi, na szczęście, kontuzjami - obolali, zmęczeni 
i szczęśliwi jednocześnie.

Błota było wbród, podobnie jak wody – biegacze ścigali się kilkaset metrów po pełnym 
(nareszcie) zalewie, Kaczawie, rowach i kanałach. Miała płonąć złota łąka, ale nocny deszcz 
zmoczył słomę, która zamiast się palić snuła dookoła gryzący dym. Z nowych przeszkód naj-
większą radochę budziła 35-metrowa zjeżdżalnia z błotnym wgłębieniem u podstawy.

Niezapomniane wrażenia na wszystkich pozostawił start, poprzedzony zjawiskowym, akro-
batycznym show na zawieszonych nad głowami publiczności szarfach oraz tańcem Natalii Gap, 
finalistki programu „You Can Dance”. Na mecie z kolei pojawili się zawodnicy ju-jitsu w roli 
ostatniej przeszkody do sforsowania. Szalony, ciut nieobliczalny klimat, impreza zawdziecza 
osobowości jej twórcy i dyrektora Mirosława Kopińskiego, ale też pomysłowości biegaczy, 
którzy często wyruszają na trasę w dowcipnych przebraniach. W tym roku wzrok przycią-

gała ferajna Simpsonów, panna młoda w długiej sukni, osmarkane czarownice i trójka 
ciut demonicznych czarownic. 

Za rok, jak obiecuje Kopiński, ma być jeszcze fajniej. Mówi tak co roku i co 
roku mu nie wierzę, a potem zawsze przekonuję się, że miał rację. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI 
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